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    تاراوگه  له آورد وازی ركخراوی ژنانی بانگه

 
 دا  نگدان ده قورسایمان له  به ستراوه  به وه آانی ژنانیشه مافه آوردو به آانی دی ئاواته  هنانه

شانی   شان به میشه كی آوردستان هه  شۆرشی ڕزگاری نیشتمانی خه له  ژنانی آورد
 موو درژایی هه بات بوون به آانی خه روچاالآی یهری آا واو آه رو ته آاریگه  رۆی براآانیان
تی  سه  سیماو خه شداری ژنان بۆته و بنیاتنانیش دا به  می ئازادی رده سه آان و له قۆناغه

ك  ژنان نه  آاندا موو بواره هه  له ربۆیه ی آورد هه دیموآراسیانه ت و حوآمی سه ده
دا  آه یدانه مه ڕو له گه  ورسایی خۆیان خستۆته ق وه یی یه آارامه  به وتوون بگره آه دوانه

 چاالآی جۆراوجۆردا   و تواناآانیان له آردووه  یان آانی گۆرانكاری موو پرۆسه شداری هه به
 ڕ  گه آانی ژنان خستۆته آان و ركخراوه نیه ده  مه زراوه دامه زراندنی ی دامه  ئاراسته به

آانی  نگه ران و ئاسته تی ژیان و گوزه چۆنیه چاو پۆشین له ش به وه ره ده  ژنانی آورد له
آانی  ون و ئاواته  خه میشه بات دابوون و هه خه  آارو وام له رده م و زۆر به آه آاروچاالآی

بواركدا بۆی آراب   ر هه  و له ی بووه آه له رفرازی و گه و سه آانی ئازادی ونه گردراوی خه
  نگكی زیندووی ژنانی آورد ك ده وه   تاراوگه ركخراوی ژنانی آورد له. دووهآر درغی نه

نگدان  آانی ده سندووقه  و رمی ڕووه گه مانیا به  ئه آات له  ژنانی آورد ده رلین داوا له به له
 آانی ونه  وخه وه نه زانی ئازادی و دیموآراسی آورد بده مژووی ناحه  مكی بچن و وه

  ستراوه آانمان به وه آانی ژنان و نه آانی آوردو مافه ئاواته  دی  هنانهموومان هه
وریان  ده  و تی ژنان سایه نگدانی ژنان جاركی تر آه  ده وه ك ریزیمانه یه  و قورسایی به
 .  وه لمنته سه ده
 
  
 


